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Convocada a les 21.00 hores al centre Axis de Lleida 
 

Assistents: 
  
Presidenta:  Col.     27 Teresa Greoles 
Vicepresident:  Col. 1130 Francesc Rubí Carnacea 
Secretari:  Col. 5430 Maria Bedoya Ribó 
Vocals:  Col. 2643 Silvia Solé   Col.4188 Noemí Palacin  
  Col. 3396 MªTeresa  Ferré  Col. 5856 Noemí Bravo  
Convidat/s:   
   

 
La reunió s’inicia a les 21.00 h. amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1- Esmorzar col·loqui. 
2- Assemblea anual de les comarques de Lleida. 
3- Biblioteca. 
4- Curs Perfetti. 
5- Dia Mundial Fisioteràpia. 
6- Carta informativa col·legiats. 
7- Premsa. 
8- Precs i preguntes. 
 

 
1- Esmorzar col·loqui 
 
La ponent de l’esmorzar col·loqui, Esther Perarnau està en contacte amb el Francesc 
Rubí i s’estan acabant de recollir totes les dades necessàries per organitzar l’esmorzar 
col·loqui. 

 
2- Assemblea anual de les comarques de Lleida 

 
Ens repartim feines per a la reunió: 

• Presentació assemblea. Ho farà la Teresa Greoles. 
• Activitats 2007. S’encarregarà la Maria Bedoya. 
• Objectius del 2008. Teresa Greoles.  

*es decideix modificar l’objectiu: valorar i donar importància al col·legiat col·laborador (no 
es pot fer ús perquè cal l’autorització d’ús de dades). 

• Activitats 2008. Maria Bedoya. 
• El Francesc es comunicarà amb el tresorer del Col·legi per informar correctament 

del pressupostos per al 2008. 
• La Noemi s’encarrega de fer el Power Point per presentar l’assemblea. 
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3- Biblioteca 
 
Amb Loli Manciñeiros (la responsable de biblioteques de UdL) ha revisat el plec de 
condicions pel servei de préstec de llibres. Cal parlar del pressupost en funció del 
nombre de col·legiats en comarques.  

 
4- Curs Perfetti 
Ja s’han solucionat les condicions econòmiques amb les companyes que realitzen 
el curs. 
L’espai on es realitzarà serà una sala a l’Arnau de Vilanova. 
 
La Teresa Greoles s’encarrega de demanar el pressupost de la sala. 
Material: faran falta 10 lliteres, cadires (es necessitaran cadires amb braços i 
sense), quatre coixins de ‘cunya’, 4 balances amb agulla, una pantalla i un canó. 
 
Redactar i enviar, abans que s’acabi el juny, el contingut del curs de Perfetti per 
informar els col·legiats del curs.  

 
5- Dia Mundial Fisioteràpia 
 
Es decideix realitzar el Dia Mundial de la Fisioteràpia el 20 de setembre. 
 
En l’assemblea anual s’informarà als presents del dia que se celebrarà i es 
convidarà a la participació voluntària. 
 
Es proposa una reunió amb els voluntaris per al dimarts, 2 de setembre, al centre 
Axis, a les 21:00 hores per preparar les activitats a realitzar durant el DMF (tallers, 
xerrades...). 

 
 

6- Carta 
 
La Maria s’encarregarà de redactar una carta per informar de les dates del curs 
Perfetti, del dia en què se celebrarà el DMF a Lleida i de la reunió que es convoca 
amb els voluntaris que participin en l’organització del DMF. 

 
7- Premsa 
 
La Noemi Palacín ha parlat amb el Ramon Serrano, del Departament Comercial de 
La Mañana. 
 
El senyor proposa realitzar unes 16 planes per poder tirar endavant una revista 
per al DMF, però s’haurien de buscar espònsors per a subvencionar-la. 
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Preguntar al Col·legi quins passos s’ha de seguir per poder obtenir la informació d’un 
col·legiat i utilitzar l’article. 
 
Necessitem algun article per poder publicar pel DMF, la Maria preguntarà quins articles 
del Col·legi es poden utilitzar i presentar a la premsa per donar a conèixer la Fisioteràpia. 
 
Voldríem fer un recull d’articles dels col·legiats de comarques i voldríem anunciar-ho a 
través de la pàgina web i via correu. 

 
 

8- Precs i preguntes 
 
Reunió trimestral, preguntar i confirmar quan es realitzarà definitivament la 
reunió de seccions a Barcelona. 
 
Pròxima reunió el dia 1 de juliol del 2008 a les 21:00 hores al centre Axis. 
 
Si es convoca la reunió trimestral de comarques es posposa en dijous dia 3 de 
juliol a les 21:00 hores al centre Axis. 
 

 
 

8- Pròxima reunió 
 
Pròxima reunió el dia 1 de juliol del 2008 a les 21:00 hores al centre Axis. 
 

 
 
 
V.P. President      V.P. Secretari 
 
 


